Årgång 3, Nr 9, december 2010

www.orthopaedics.gu.se

LEDORD
Avdelningen för ortopedi
Institutionen för kliniska vetenskaper
Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet

Pdf i utskriftsformat av
LEDORD

Anslag att söka
Ny utlysning inriktad mot
klinisk forskning från Vetenskapsrådet Senast den
20 januari (nytt datum)
Läs mer

Disputationer, halvtidskontroller mm
10/12 Ola Rolfson, disputation Mer info
18/1 Kristian Samuelsson,
halvtidsontroll
24/2 Ramos Telmo, halvtidskontroll

Aktuellt, kalendarium
Månadens doktorand - Ola
Rolfsson
På självaste
Nobeldagen
fredagen den
10/12 försvarar leg. läkare
Ola Rolfson
sin avhandling
med titeln:
”Patient-reported Outcome Measures and Health-economic Aspects of Total Hip Arthroplasty –
a study of the Swedish Hip Arthroplasty Register”.
Läs Mari Lundbergs intervju

8/6 Patricia OlayaContreras, disputation

Föreläsning - professor Paul
Dieppe från England

Nästa avdelningsträff

Tid och plats: 9/12, kl. 15.0016.30, Kamomillen, plan 6, hus K
SU/Mölndal

Tisdagen den 22 mars
kl 16.30.
Mer info kommer
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Titel: ”Who should have a joint
replacement – approaches to the

indications for knee or hip joint
arthroplasty”
Mer info om Paul Dieppe>>

Avtackning—Tommy Hansson

Måndagen den 22:e november
avtackades professor Tommy
Hansson, som nu blir emeritusprofessor, för sin långa karriär inom
såväl Göteborgs universitet som
Sahlgrenska Universitetssjukhuset.
Läs mer

ISSLS årsmöte 14-18 juni
2011, Göteborg

vilket är drygt 100 fler än förra
året. Programkommittén kommer
att träffas i början av februari i
Atlanta och färdigställa programet. Mer info

Magnus Karlsson— verksamhetschef vid ortopedkliniken
Läs Helena Brisbys intervju om
Magnus Karlssons tankar om
forskning, kvalitetsarbete och
utbildning
Läs den här

Deadline för abstrakt har nu passerat och 587 abstrakts har inkommit

Intressanta artiklar mm
Rekordartad ökning av primära höft- och knäproteser i
de nya registerrapporterna
Läs Johans
Kärrholms
sammanfattning av den
senaste registerrapporten.
Läs den här

Open Access - ett alternativ
vid publikation
Sedan början av 2000-talet finns
det en möjlighet att publicera sina
artiklar via Open Access. Open
access innebär att vetenskapliga
resultat görs fritt tillgängliga på
internet. I konkreta termer så betalar man som författare en viss avgift för att få sin artikel publicerad
och sedan blir artikeln fritt tillgänglig. Läs mer
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